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TABAKSTOP VIERT 10E VERJAARDAG OP WERELDDAG TEGEN TABAK (31 MEI) 
 
Tabakstop, de gratis dienst van Stichting tegen Kanker voor hulp bij het 
stoppen met roken, bestaat 10 jaar. Ter ere van die verjaardag doorbreekt 
de dienst het zwart-witdenken over rookverslaving en nicotine – de meest 
verraderlijke van alle drugs (cf. infra). Het fotoboek Voorbeeldig gestopt – 
Mijn leven zonder tabak brengt 10 openhartige getuigenissen over 
rookverslaving, geïllustreerd door foto’s van de bekende fotograaf Jimmy 
Kets. Samen met meer dan 30 andere organisaties vraagt Tabakstop tevens 
om via hogere accijnzen op tabaksproducten rookstopondersteuning gratis 
toegankelijk te maken voor de meest kwetsbare groepen rokers -
www.tabakstop.be – 0800 111 00 
 
De kracht van nicotine: evenwaardig aan die van een hard drug 
De verslaving aan nicotine treedt bijzonder snel op: een meisje van 16 jaar verliest op nauwelijks 3 
maanden de controle over haar verslaving, een jongen van die leeftijd op 6 maand (ter vergelijking: bij 
alcohol treedt het stadium van controleverlies gemiddeld op na 30 jaar). 
 
Het aantal mensen dat spontaan kan stoppen, is zeer laag: zonder hulp van buitenaf bedraagt het 
slechts 3 à 5%. Cocaïne- en heroïneverslaafden halen daarentegen 15  tot 20% bij een eerste poging om 
te stoppen.  
 
Tot voor kort heeft de wetenschappelijke wereld de kracht van nicotine ernstig onderschat. Het is een 
uitermate hardnekkige drug, die tezelfdertijd in onze maatschappij “normaal” en “ingeburgerd” is. Toch 
zal de helft van de huidige 2,15 miljoen Belgische rokers overlijden aan hun tabaksverslaving!   
 
Voorbeeldig gestopt – mijn leven zonder tabak 
De tabakologen van Tabakstop krijgen verrassende verhalen en hoopvolle success stories te horen, maar 
vaak worden zij ook geconfronteerd met aangrijpende leefsitaties en schrijnende toestanden van 
kansarmoede of eenzaamheid. Toch is één aspect de rode draad doorheen al die interessante 
levensverhalen, nl. de rookverslaving en hoe alle bellers worstelen met het doorbreken van het 
verslavingspatroon. Volgens de International Tobacco Control Policy Evaluation Survey* heeft 90% van 
alle rokers er spijt van ooit met roken begonnen te zijn.  
 
Vanuit die nauwe contacten met rookstoppers is Tabakstop goed geplaatst om de maatschappelijke 
discussie over de rookstopproblematiek naar een hoger niveau te tillen, weg van het simpele zwart-wit-
denken. 
 
Alle openbare bibliotheken in België ontvangen een gratis exemplaar van het boek met de vraag om het 
in de kijker te zetten op de Werelddag tegen Tabak. Ook de nieuw verkozen parlementsleden zullen een 
exemplaar ontvangen. 
 
Eisenpakket Nationale Coalitie tegen Tabak n.a.v. 31 mei, Werelddag zonder Tabak 
De organisaties ASL, APB, Belgische Cardiologische liga, FARES,Observatoire de la santé du Hainaut, SEPT 
asbl, SSMG, Stichting tegen Kanker, Vigez, VLK et VRGT vormen samen de Nationale Coalitie tegen 
Tabak. Deze vraagt volgend pakket maatregelen aan de overheid: 
 

- Een aanzienlijke verhoging van de specifieke accijnzen op sigaretten en roltabak  

- De verplichte vermelding van waarschuwingsfoto’s en het nummer van Tabakstop op de 
verpakkingen van roltabak vanaf begin 2015 
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- Het besteden van een deel van de meeropbrengst van de accijnsverhoging voor het gratis 
beschikbaar maken van rookstopondersteuning voor de meest kwetsbare groepen rokers  

 
Lees het persbericht van de NCTT op www.kanker.be/pers.  
 

– Einde van het persbericht – 
 
*International Tobacco Control Policy Evaluation Survey. 
Fong GT1, Hammond D, Laux FL, Zanna MP, Cummings KM, Borland R, Ross H. 

 

Info bestemd voor journalisten – Niet voor publicatie 
 
Voor meer info omtrent het fotoboek, de Werelddag tegen Kanker en Tabakstop, kunt u terecht bij  
- Suzanne Gabriëls, manager tabakspreventie – sgabriels@kanker.be – tel: 02 743 37 27 – gsm: 0495 
635 394 
- Christine Plets, teamcoach Tabakstop – cplets@kanker.be – tel: 02 743 37 33 - gsm: 0476 493 690 
 
Voor meer informatie over Stichting tegen Kanker, kunt u terecht bij Steven De Bondt, persattaché 
Stichting tegen Kanker – tel: 02 743 45 84 – gsm: 0477 468 231 – e-mail: sdebondt@kanker.be. 

 
Over Tabakstop  
Tabakstop is een gratis dienst waar je terecht kunt als je hulp wilt om te stoppen met roken. Het team van Tabakstop bestaat uit 
tabakologen. Tabakologen zijn professionele gezondheidswerkers, zoals artsen, psychologen en verpleegkundigen, die een 
bijkomend diploma Tabakologie en Rookstopbegeleiding behaalden.Tabakstop is een initiatief van Stichting tegen Kanker. Het 
wordt mee gefinancierd vanuit het federale Fonds ter bestrijding van Tabaksgebruik, dat onder toezicht staat van het RIZIV en 
de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.  

Tabak Stop Lijn 0800 111 00 - www.tabakstop.be 

 
Over Stichting tegen Kanker 
Stichting tegen Kanker bundelt de krachten in de strijd tegen kanker. De Stichting is actief in België. Kanker treft in ons land 
jaarlijks bijna 70 000 mensen. Daarom financiert de Stichting wetenschappelijk kankeronderzoek in België en verstrekt ze 
informatie en sociale begeleiding aan mensen met kanker en hun naasten. Daarnaast is ze actief op het vlak van preventie, 
opsporing en de bevordering van een gezonde levenswijze. De inkomsten van de Stichting komen voornamelijk uit giften en 
legaten van particulieren. In 2013 ontving Stichting tegen Kanker 26,9 miljoen euro aan inkomsten, waarvan 11,3 miljoen euro 
naar steun aan wetenschappelijk onderzoek is gegaan. De Stichting besteedde ruim 4 miljoen euro aan psychosociale of 
materiële hulp en 5,1  miljoen euro aan informatie en gezondheidspromotie. 

www.kanker.be   -  Kankerfoon 0800 15 800  
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